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পাকা চলু ো দালি উলিবয়্ ফেলার হুকমু কী? 

প্রশ্নঃ  

অল্প েয়্বস কাবরা দালি ো মাথার চুল সাদা হবয়্ ফগবল ফসগুবলা উলিবয়্ 

ফেলার হুকুম কী? 

প্রশ্নকারী- আেদুল্লাহ 

উত্তরঃ 

 هللا الرمحن الرحيم بسم
 :هلل و كفى وسالم على عباده الذين اصطفى أما بعد احلمد

পলরণত েয়্বসর কারবণ পাকা চুল উিাবনা লনবষধ। হাদীবস এ লেষবয়্ 

সুস্পষ্ট লনবষধাজ্ঞা এবসবে। ইমাম আেু দাউদ (রহ) (২৭৫ লহ) েণণনা 

কবরন,   

ا الشهْيب  ما ِمْن ُمْسِلٍم : "ال ت  ْنِتُفو -صلى اَّلله عليه وسلم-ر ُسوُل اَّللهِ  قال  
: ع ْن ُسْفيان : "ِإاله كان ْت ل ُه نُوًرا ي  ْوم  الِقيام ِة".  ب ًة يف اإِلْسالِم". قال  ي ْ ي ِشيُب ش 

: "ِإاله ك ت ب  اَّللهُ ل ُه ِِبا ح س ن ًة  -ع ْنُه ِِبا خ ِطيئ ًة".   و ح طه وقال  يف ح ِديِث َي َْي 
، الرقم: 6/266تاب الرتجل، ابب يف نتف الشيب، رواه أبو داود يف سننه: ك

، ط. دار الرسالة العاملية. و قال الشيخ شعيب األرنؤوط رمحه هللا 4202
  تعاىل: صحيح لغريه، وهذا إسناد حسن. اه   

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম ইরশাদ কবরন, ফতামরা পাকা 

চুল তুবল ফেবলা না। ইসলাবমর উপর ফথবক ফকাবনা মুসললবমর চবুল 

পাক ধরবল, ফকয়্ামবতর লদন তা তার জনয নূবর পলরণত হবে।  

োতওয়্া নাম্বার:30৭                    প্রকাশকালঃ21-12-২০২2 ইং 
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অনয েণণনা মবত এর লেলনমবয়্ আল্লাহ তায়্ালা তাবক সওয়্াে দান 

করবেন এেং তার গুনাহ মাে করবেন।” –সুনাবন আে ু দাউদ: 

৪২০২  

সহীহ মুসললবম এবসবে,  

أنس بن مالك، قال: " يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه  عن
صحيح مسلم  )دار اجليل بريوت + دار األفاق اجلديدة   بريوت، -وحليته. 

  (، كتاب الفضائل، ابب شيبه صلى هللا عليه وسلم6223الرقم: 
“আনাস লেন মাললক (রালি) ফথবক েলণণত, লতলন েবলন, মাথা ও দালি 

ফথবক সাদা চুল তুবল ফেলা মাকরুহ।” –সহীহ মুসললম: ৬২২৩ 

ইমাম নেেী (রহ) (৬৭৬ লহ) েবলন,  

نتف الشيب حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى  يكره
هللا عليه وسلم قال ال تنتفوا الشيب فإنه نور املسلم يوم القيامة. حديث 

حسنة. قال حسن. رواه أبو داود والرتمذي والنسائي وغريهم أبسانيد 
الرتمذي: حديث حسن. هكذا قال أصحابنا: يكره. صرح به الغزايل كما 

والبغوي وآخرون. ولو قيل َيرم للنهي الصريح الصحيح مل يبعد. وال فرق  بقس
(، ط. 292/ 1اجملموع شرح املهذب للنووي )-بني نتفه من اللحية والرأس. 

 دار الفكر
“পাকা চুল উলিবয়্ ফেলা মাকরুহ। এর দলীল ‘আমর লেন শুআইে 

আন আলেলহ আন জালিলহ’ সূবে রাসূল সাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম 

ফথবক েলণণত হাদীস, ‘ফতামরা পাকা চুল তুবল ফেবলা না। ফকননা, তা 

লকয়্ামবতর লদন মুলমবনর নূর।’ হাদীসলি হাসান। ইমাম আে ু দাউদ, 
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লতরলমিী ও নাসায়্ীসহ আরও অবনবক হাসান সনবদ হাদীসলি েণণনা 

কবরবেন। ইমাম লতরলমিী (রহ) েবলন, ‘হাদীসলি হাসান।’ আমাবদর 

মািহাবের ইমামগণ এমনিাই েবলবেন ফি, তা মাকরুহ হবে। … অেশয 

ফিবহতু সহীহ এেং সরীহ (সুস্পষ্ট) লনবষধাজ্ঞা এবসবে, তাই হারাম 

েলবলও অতুযলি হবে না। এবেবে দালি ফথবক উিাবনা ো মাথা ফথবক 

উিাবনার মাবে ফকাবনা েযেধান ফনই।” –আলমাজমু: ১/২৯২     

ইেনু জুিাই মালললক (রহ) (৭৪১ লহ) েবলন,  

-نتف الشيب و ِإن قصد ِبِه التلبيس على النِ س اء ف  ُهو  أ شد يف اْلم ْنع.  و يكرهُ 
  )ه 741( البن جزي املالكي )293القوانني الفقهية )ص: 

“পাকা চুল উলিবয়্ ফেলা মাকরুহ। িলদ (লনবজবক জাওয়্ান ফদলিবয়্) 

নারীবদর ফধাোঁকায়্ ফেলা উবিশয হয়্, তাহবল ফতা আরও শি লনবষধ।

” –আলকাওয়্ালননুল লেকলহয়্া, পৃষ্ঠা: ২৯৩ 

অেশয মুজালহদবদর জনয শত্রুর মবন োস সৃলষ্ট করার উবিবশয পাকা চুল 

উলিবয়্ ফেলা জাবয়্ি। -োতাওয়্া লহলিয়্া: ৫/৪১৫; রিুল মুহতার: 

৬/৭৫৬ 

এমলনভাবে অসুস্থতা ো অনয ফকাবনা কারবণ েয়্বসর আবগ কাবরা চুল 

ফপবক ফগবল, তাও উলিবয়্ ফেলার অেকাশ আবে। -ইমদাদুল আহকাম: 

২/১৪০, আহসানুল োতাওয়্া: ৮/১৮৩ 

উবল্লিয, এবেবে চুল ফেলশ পলরমাবণ ফপবক ফগবল না উলিবয়্ েরং 

ফিজাে েযেহার করবে। -হালশয়্াতুত তাহতালে আলাল মারালক, পৃষ্ঠা: 

৫২৬  
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মুজালহদবদর জনয এেং পলরণত েয়্বসর আবগই িাবদর চুল ফপবক ফগবে, 

তাবদর জনয কাবলা ফিজাে েযেহাবররও অেকাশ আবে। তবে উত্তম 

হল, সামানয ফমবহলদ রং লমলশবয়্ ফনওয়্া, িাবত পূণণ কাবলা না হয়্। 

ফিজাে লেষবয়্ জানবত ফদিনু:  

েবতায়্া নং ৬১: েয়্বসর আবগ চুল সাদা হবয়্ ফগবল লক কাবলা কলপ 

ফদয়্া িাবে?  

ললংকঃ েয়্বসর আবগ চুল সাদা হবয়্ ফগবল লক কাবলা কলপ ফদয়্া িাবে? 

েবতায়্া নং ২২০: লাল ো হলুদ ফিজাে েযেহার করার হুকুম কী? 

ললংকঃ  লাল ো হলদু ফিজাে েযেহার করার হুকুম কী? 

 .وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলেয়্া আনহু) 

০৭-০৫-১৪৪৪ লহ. 

০২-১১-২০২২ ঈ. 
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